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Texto: (VIÇOSA) 

                                    Neologismo 

Beijo pouco, falo menos ainda. 

Mas invento palavras 

Que traduzem a ternura mais funda  

E mais cotidiana. 

Inventei, por exemplo, o verbo teadorar. 

Intransitivo. 

Teadoro, Teodora. 

                                                                 ( Manuel Bandeira ) 

*NEOLOGISMO: vocábulo novo 

Proposto pelo escritor. 

01 – Temos um poema em forma de anedota, escrito depois de ter sido contada oralmente. Como 

você qualifica o poder das palavras numa situação dessa natureza? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Responda com caneta  azul  ou  preta  não  deixe nada a lápis. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para que 
sejam consideradas. 

 



 

Texto: (PUC) 

                       A importância do ato de ler (fragmento) 

            A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posteriorleitura desta implica a 

continuidade da leitura daquele. 

            Este movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. 

Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por 

sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. 

                                                          ( Paulo Freire ) 

02 – Você concorda com Paulo Freire a respeito da relação entre o modo como você interpreta o 

mundo e nele age, e as leituras que você faz? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

03 – Explique esta afirmação: “Além de nos causar prazer, a leitura da literatura nos revela o 

mundo”. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

04 – (PUC) Na questão, a passagem destacada pode ser redigida de maneira mais clara e precisa, 

alterando-se a colocação das palavras. Tente reescrevê-las. 

- Os proprietários de indústrias paulistanos, reunidos em assembleia, solicitaram ao Presidente da 

República uma resposta definitiva às suas reivindicações. A Secretaria de Imprensa informou que a 

resposta à Indústria do Presidente será dada em prazo oportuno. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

05  -  (PUC) Na frase que segue, passe os verbos destacados para o futuro do pretérito, atentando 

à posição correta que o pronome de assumir: 

- “Um cigano pensou que me enganava. Dei-lhe a minha égua e ele em troca passou-me esta 

burra.” ( José Lins do Rego ) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                                                                   Sucesso... 

  


